Metsurin ammattiin oppisopimuskoulutuksen
avulla
Helmikuussa aloitti metsänhoitoyhdistys Lakeudessa
uutena metsurina Pasi Siljamäki Teuvan
Norinkylästä. Kiinnostus ulkoilmaan ja ruumiilliseen
työhön houkuttelivat 27-vuotiaan nuorukaisen
siirtymään metsäalan töihin. Hienopuusepän
opintojen jälkeen työkokemusta oli ehtinyt kertyä
muun muassa huonekalujen valmistuksen, verhoilun
ja koneistuksen parissa. Kipinä metsurin töihin
syntyi omassa metsässä sahaillessa. ”Saa paiskoa
töitä hikisenä pihalla joka kelissä”, sanoo Pasi
kysyttäessä mikä metsurin hommissa eniten
viehättää. Metsästys ja hölkkääminen harrastuksina
kertovat virtaa riittävän ulkoiluun myös vapaaaikana.
Koska halu metsurin töihin oli kova, selvitettiin mahdollisuutta hankkia tarvittava
ammattitaito oppisopimuskoulutuksen avulla. Suupohjan ammatti-instituutin
oppisopimustoimiston kautta asia etenikin ripeästi ja pian istuttiin pöydän ääressä
suunnittelemassa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa. Koska Suupohjan ammattiinstituutti ei itse järjestä metsäalan perustutkintoon johtavaa koulutusta,
tietopuolinen koulutus hankitaan Sedun Aikuiskoulutuksen metsäalan yksiköstä
Tuomarniemeltä. Opiskelu tapahtuu töiden ohessa ja kestää kaksi vuotta. Koulun
penkillä vierähtää kuutisenkymmentä päivää ja lopun aikaa on käytännön harjoittelua
metsänhoitoyhdistyksen työmailla. Työpaikkakouluttajana toimii kokenut metsurimme
Kari Yli-Heikkilä.
Ähtärissä koulutusta on 1-3 päivän jaksoissa. Vaikka koulumatkaa kertyy 128
kilometriä suuntaansa, se ei paljoa paina. Reilun kymmenen henkilön ryhmä
opiskelijoita on motivoitunut hankkimaan itselleen metsäalan perustutkinnon.
Ryhmässä on Pasin lisäksi toinenkin oppisopimusopiskelija, joka kulkee Hollolasta
saakka. Tuomarniemen metsäkoululla on onneksi hyvät majoittumismahdollisuudet.
Opiskelusta vain murto-osa liittyy sahaamiseen. Opiskelusuunnitelman sisältö
havahduttaa ymmärtämään, miten monipuolisesti eri asioita metsurin on hallittava.
Tutkintoon valittiin perinteisten hakkuu- ja hoitotöiden lisäksi metsätiedon keruun ja
hyödyntämisen sekä erikoispuiden kaato- ja hoitopalveluiden osiot. Tutkinnon
suorittaminen tapahtuu näyttötutkintoina. Tutkintonimikkeenä on metsurimetsäpalveluiden tuottaja.

”Vastannut odotuksia täysin”, on Pasin kommentti ensimmäisistä kahdesta
kuukaudesta metsurin töissä. Kevättä kohti päivä on jo pidentynyt niin, että kello
herättää aamuisin viideltä. Työpäivä alkaa kello kuuden ja seitsemän välillä ja kestää
kahdeksan tuntia. Uusien raivaussahojen tankillisella sahaa sen verran pitkään, että
eväitä on syytä nauttia jokaisella tankkaustauolla. Näin työteho pysyy hyvänä
iltapäivään asti. Ja mikäpä sitä on eväitä syödessä, kun saa työskennellä itselleen
viihtyisässä ympäristössä. Edes kysymys suhtautumisesta mahdollisiin lumisten
talvien aiheuttamiin lomautuksiin ei saa miehen hymyä hyytymään: ”Sitten on
mahdollisuus harrastaa”. Nimittäin kotona odottaa metsästyskaverina oma ajokoira.

